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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 41 

 
 

от проведено  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

01.02.2018 година 
 

Днес 01.02.2018 г. от 14.00 часа   се проведе редовно заседание на  Общински съвет  

Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали 27 общински съветници. Отсъстват 

общинските съветници Сали Мехмед и Венцислав Тодоров.  

Приятно ми е да обявя, че днес наши гости са Областния Управител на  Област 

Разград г-н Гюнай Хюсмен и Председателя на Общински съвет Кубрат г-н  Хюсеин Юмеров. 

На заседанието присъстват Кмета на Община Исперих и  заместник кметовете на 

Община Исперих г-жа  Айджан Бейтула и г-жа Нехире Юмер, кметовете на кметства и 

кметски наместник на с. Конево. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред? 

 Заповядайте г-н Рафи. 

 

 Шенол Рафи – общински съветник от политически представената група „ 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ”. 

 Уважаеми г-н Председател,  

 Уважами г-н Кмет, 

 Днес 01.02.2018 г.  ден за почит на  жертвите от комунизма и възродителния процес. 

Предлагам да почетем паметта на загиналите с едно минутно  мълчание. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, колеги да гласуваме предложението на обшинския съветник Шенол Рафи. 
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         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 Моля, колеги предложението се приема и предлагам  с едноминутно мълчание да  

почетем паметта  на жертвите от комунизма и възродителния процес. 

 

/ Присъстващите в залата  с едноминутно мълчание и ставане на крка почетоха паметта 

на жертвите/. 

 

 Колеги, иматели предложения по проекто дневния ред. 

 Няма. 

 Колеги преминаваме към гласуване на предварително обявения  дневен ред на 

днешното заседание. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2018 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. 

 

          2.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 

        3. Разни.   
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 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

 1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2018 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

  

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 

През изминалата 2017 година община Исперих продължи с предприетите мерки за 

затягане на финансовата дисциплина с цел обезпечаване както на разходите за необходимите 

дейности, така и за разплащане на неразплатените задължения (текущи и просрочени), 

датиращи още от бюджетната 2015 година. В резултат на това през 2017 година бе изпълнена 

една от основните цели пред Ръководството, а именно недопускане увеличаването на 

неразплатените задължения спрямо предходните години, въпреки факта, че през 2017 година 

бе необходимо изплащането на главницата и лихвата по поетият дълг за обезпечаване на 

собственото участие на община Исперих по „Интегрирания проект за водния цикъл на гр. 

Исперих” в размери съответно 336 000 лв. и 43 003 лв. През предстоящата 2018 година е 

необходимо да се придържаме към политиката на затягане на финансова дисциплина, като 

направим опити да  увеличим както събираемостта на собствените приходи, така и на 

просрочените общински вземания. Една от основните цели на Бюджет 2018 е оптимално 

минимизиране на текущите и просрочени задължения на Общината, без това да ограничава 

или възпрепятства нормалното функциониране на необходимите дейности.  

Дългът от ФЛАГ ЕАД, поет за обезпечаване собственото участие на Общината в размер 

на 1 500 000 лева. – със срок на погасяване съответно 25.06.2020 г., се обслужва редовно. 

Остатъкът по главницата на 01.01.2018 г. е в размер на 828 000 лв. Необходимите собствени 

финансови средства през 2018 г. за обслужване на главницата и лихвата по този дълг са 

съответно 336 000 лв. и 36 793 лв. 

Очаква ни поредна трудна година с оглед на предвидения финансов ресурс в Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г., като забележимо увеличение се усеща 

единствено в предвидените средства за държавните дейности в Образованието и 

Здравеопазването. Увеличението в изравнителната субсидия за местни дейности е 

символично в размер на 123 400 лева и 41 500 лева за средства предвидени от 

Републиканския бюджет за капиталови разходи.   

Отново няма напредък в развитието на финансовата децентрализация и намерения за 

промяна в дискриминационното отношение към общинската администрация, която е със 

недостатъчни стандарти за поредна година, като едва се покрива ръста на минималната 

работна заплата, а да не говорим за допълнително нарастващите ангажименти и 

отговорности. 

При разработването на Бюджет 2018 сме се базирали на: 

 Приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели за 2018 г; 

 Осигуреност на разходите с устойчив резултат (усвояване на средства от ЕС); 

 Планиране на разходните отговорности до реалните размери на собствените 

приходи  

 Прозрачност и публичност на бюджетния процес. 

 

Бюджетната устойчивост на Общината е първостепенна задача и нейното изпълнение 

предполага координираното участие в бюджетния процес, както на политическото 

ръководство, така и на общинския съвет и общинската администрация. Спазвайки 
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принципите на добро финансово управление е необходимо да се положат максимални усилия 

на всички нива на управление за постигане на икономическа стабилност. 

Проектът за бюджет 2018 е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 година, Решение № 286 на Министерския 

съвет от 2017 г. (изм. с Решение  № 667 на МС от 01.11.2017 г. и Решение 

№808 на МС от 22.12.2017 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и утвърдената от 

Министъра на финансите Единна бюджетна класификация за 2018 година. 

 

Предложеният проект за бюджет 2018, е съобразен с настъпилите изменения в 

нормативната уредба за 2018 г. и запазените промени от 2017 г., а именно:  
 

1. В Закона за публичните финанси (ЗПФ)  

► Остават в сила въведените нови разпоредби за одобряване с Решението за 

приемане на общинския бюджет на нови лимити, разчети и ангажименти (максимален 

размер на задълженията и ангажиментите за разходи, просрочените задължения и 

вземания, които ще бъдат погасени, лимит за нов общински дълг, индикативен разчет на 

средствата от ЕС, тригодишна бюджетна прогноза и др.); 

► Разширени са правомощията на общините относно паричните постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи – като към текста „се разходват само за 

финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа 

инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на 

социалната и техническата инфраструктура” е добавено и „и за погасяване на временни 

безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1.” ( чл.127, ал. 2); 

► Остава в сила  срокът за приемане на общинските бюджети - 15 работни дни от 

внасянето в Общинския съвет от Кмета на Общината (в срок до 20 работни дни от 

обнародването на ЗДБРБ за съответната година), тоест крайният срок е до 05.02.2018г. 

(чл. 84, ал.4 и чл. 94, ал. 2); 

► Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка 

отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на 

собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, 

изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на 

общината, като тук не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и 

по предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно управление". ( чл.32, ал. 1 

и ал. 5); 

► С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се отпускат 

безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, чиито 

бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от 

края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не следва да 

възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на общината, 

от който е предоставен заемът. През 2017 беше въведено ограничение заемът да не 

надвишава  размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за 

капиталови разходи на съответната община, приети с годишния закон за държавния 

бюджет. (чл. 103, ал. 2 и ал. 5). 

► Остава достъпът на общините до временни безлихвени заеми от Централния 

бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и от други международни програми и договори. (чл. 104, ал. 1, т.1); 

► Остава в сила въведеният през 2016 г срок за представяне на проекта на бюджет за 

публично обсъждане – до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния 

бюджет за съответната година. (чл.84, ал. 6, в сила от 07.06.2016г. /предишен срок до 30 

ноември на предходната година/); 

javascript:%20NavigateDocument('17RH808');
javascript:%20NavigateDocument('17RH808');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%94%D0%91%D0%A0%D0%91_2000');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%94%D0%91%D0%A0%D0%91_2000');
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► Остават в сила промяната от 2016 г. максималните размери на новите задължения 

за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като 

наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на 

сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години 

(чл.94, ал. 3, т. 1, в сила от 07.06.2016г. /предишен размер – до 5 на сто/); 

► Остават в сила промяната от 2016 г. максималните размери на ангажиментите за 

разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (чл.94, ал. 

3, т. 2, в сила от 07.06.2016г. /предишен размер – до 30 на сто/); 

► Остава в сила промяната от 2016 г. в срока за приемане на годишните отчети от 

Общинския съвет - не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната 

година. (чл.140, ал. 5, в сила от 07.06.2016г. /предишен срок – не по-късно от 31 

декември на годината, следваща отчетната година./) 

► Отменена е разпоредбата текущи разходи за местни дейности да не могат да се 

финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината. (чл.127, ал. 4  - 

Отм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) 

► Въведени са нови ограничения - Не се допуска поемането на ангажименти за 

разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети 

ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 

1 и 2. Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или 

поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако 

планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват. Не се допуска 

увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени 

задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края 

на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените 

разходи. (чл.128, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  -  Обн.  ДВ, бр. 91 от 2017 г.); 

► Конкретизира се начина на изчисляване на максималния размер на новите 

задължения за разходи и на ангажиментите за разходи, в случай на правоприемство или 

когато съответните второстопенни разпоредители са били подчинени на други 

първостепенни разпоредители. (чл. 94, ал. 8 и ал. 9); 

► Облекчават се условията за ползване на неизразходваните средства от субсидии – 

средтвата от целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите за местни 

дейности – обща изравнителна и за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища не се възстановяват и може да се разходват за същите цели  и през следващите 

бюджетни години. (чл. 129, ал. 1 и ал. 2); 

 

 

 

 

2. В Закона за държавния бюджет на република България за 2018 г. 

► Няма предвидена възможност и през 2018 г. за подкрепа на общини със структурен 

дефицит; 

► Увеличава се минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 01.01.2018 г., 

(ПМС № 316 от 20.12.2017); 

► Консолидирани са инвестиционните трансфери, като отпада залагане на отделен 

лимит за капиталови разходи за основен ремонт на общински пътища. Но се дава 

възможност на общините въз основа на решение на Общинския съвет да трансформират 

след 30 април 2018 до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 

трансфер за финансиране разходите за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и уличната мрежа. (чл. 87. ал. 1) 

► За покриване на финансовия недостиг на общини, които са бенефициенти по 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB94_%D0%B0%D0%BB3_%D1%821');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB94_%D0%B0%D0%BB3_%D1%821');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB94_%D0%B0%D0%BB3_%D1%822');
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проекти по оперативни програми “Транспорт и транспортна инфраструктура”, “Околна 

среда” и “Региони в растеж”, одобрени от Европейска инвестиционна банка в 

съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и 

Европейската инвестиционна банка, може да се отпускат  заеми от Българската банка за 

развитие. (чл. 84, ал. 1); 

► Увеличава се минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, 

предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител на 510 

лв. от 1 януари 2018 г. (чл. 61); 

► Остава в сила промяната от 2017 за сроковете за предоставянето на общата 

изравнителна субсидия: до 20 януари 50%, до 20 юли 25% и до 20 октомври 25 %; (чл. 

55, ал. 3); 

 

► Остава в сила промяната от 2014 г. за разпределението на годишния размер на 

целевата субсидия за капиталови разходи за общините по тримесечия, както следва: 15 : 

30 : 30 : 25. (чл. 55, ал. 2); 

► Запазва се разпоредбата Държавен фонд “Земеделие” и през 2018 г. да извършва 

плащанията на общини за финансиране на разходите за данък добавена стойност по 

одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г, (чл. 86); 

► Остава в сила освобождаването от наеми на бюджетните организации, когато са 

настанени в сгради - собственост на държавата или на общините (чл. 79); 

► Остава в сила максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от 

държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2018 г.  -  80 лв. (чл.66). 

► Запазва се въведеното през 2017 ограничение на размера на представителните 

разходи на кметове на общини – до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за 

издръжка за дейност „Общинска администрация. (чл. 88, ал.1); 

► Променя се въведеното през 2017 ограничение на размера на представителните 

разходи на общинските съвети – от  „до 2  на сто от общия годишен размер на разходите 

за издръжка за дейност „Общински съвети" през 2017” на „до 1 на сто от общия 

годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация. (чл. 

88, ал.2). 

 

3. В Закона за местни данъци и такси 

► Не се  освобождават от данък върху недвижимите имоти за сградите, въведени в 

експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на 

енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и 

получили сертификати с клас на енергопотребление "C", както и сградите, въведени в 

експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с 

клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 

1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на 

Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната 

ефективност - в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на 

енергопотребление в резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, 

финансирани с публични средства. (в сила от 01.01.2016 г. - чл. 24, ал. 7). 

► Остава в сила възможността данъчните декларации да се подават и по електронен 

път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в сила от 01.01.2015 г. - чл. 

3. ал.2); 

► Остава в сила задължението на общините да предоставят ежедневна информация 

по електронен път на Министерство на финансите относно определянето, 

обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. (в сила от 01.01.2015 г. - чл. 

5а); 

► Остава в сила разпоредбата за освобождаване от ДНИ на храмовете и манастирите, 
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предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са 

построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и 

молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени - 

собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната. Но в сила от 

01.01.2016 г. се добавя условието имотите да не се ползват със стопанска цел, 

несвързана с пряката им богослужебна дейност. (чл. 71а, ал.1 и 2); Същите имоти са 

освободени и от такса битови отпадъци.  (в сила от 01.01.2014 – чл. 24, ал. 1, т. 9); 

► Променен е обхвата на таксата по чл. 6, ал. 1, т. “г” в сила от 01.01.2018 г. -  такса 

„за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование 

извън финансираното от държавата” (Преди -  за дейностите по отглеждане и 

възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската 

градина или училището извън финансираните от държавата дейности) (чл. 6, ал. 1, т. 

“г”);  

► Остава в сила разпоредбата за превозните средства с мощност на двигателя до 74 

kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи 

на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", данък 

превозни средства за съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто. (в 

сила от 01.01.2014 – чл. 59 ал. 1); 

► Остава в сила разпоредбата за превозните средства с мощност на двигателя до 74 

kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът 

се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на 

сто намаление. (в сила от 01.01.2014 – чл. 59 ал. 2); 

► Остава в сила разпоредбата за автобусите, товарните автомобили, влекачите за 

ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории 

"Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на 

"Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление (в сила от 01.01.2014 – чл. 59 ал. 3); 

► Общинските служители имат правата и задълженията на публични изпълнители в 

производствата по обезпечаване на данъчни задължения (чл. 4, ал. 3); 

► Остава в сила и тази година освобождаването от ДНИ на недвижими имоти с 

данъчна оценка до 1680 лв. (чл.10, ал.4); 

► Размерът на данък недвижими имоти (ДНИ) се определя в разширени 

граници от 0,1 до 4,5 на хиляда (чл. 22); 

► ДНИ се плаща на две равни вноски в следните срокове: 30 юни и 

до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите  

до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто (от 01.01.2015г.- чл.28, ал.1 и 

2); За недвижимите имоти, придобити след 31 октомври данъкът се заплаща в двумесечен 

срок от датата на придобиването на имота. (от 01.01.2016г.- чл.28, ал.4); 

► Регламентира се, че за имоти държавна и общинска собственост данъчно 

задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление (чл.11,ал. 5); 

► Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: от 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На 

предплатилите 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. (от 01.01.2015г.- 

чл.60, ал.1); 

► Остава в сила до 31.12.2019 промяната в срока за подаване на декларация за 

освобождаване на имоти от такса за сметоизвозване и сметосъбиране – до 31 декември (в 

сила от 01.01.2014  - чл. 71, т. 1); От 01.01.2020 г. срокът се променя  - до 31 октомври на 

предходната година (чл. 71, т. 2); 

► Забраната, според която данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната 

балансова стойност или пазарна цена не могат да служат като основи за определянето на 

размера на такса „битови отпадъци” се променя 31.12.2019 г включително.; 

► Остава в сила въведеният нов данък върху таксиметровия превоз на пътниците, 

определен от общинския съвет в граници от 300 лв. до 1000 лв. За община Исперих 
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определеният размер с Решение № 214 от 29.09.2016 г. е 320 лв. (чл. 1, т. 8); 

 

4. В Постановление на Министерски Съвет № 332 от 28.12.2017 г.  

► През 2018 г. средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент", 

„Социален асистент" и „Домашен помощник" на лицата, на които е извършена социална 

оценка по правилата на Операция „Независим живот", финансирана по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., и след приключване на 

финансирането по програмата, се предоставят на общините чрез Агенцията за социално 

подпомагане. (чл. 20, ал. 1); 

► Неизразходваните средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно 

поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2017 г. могат да се използват 

за същата цел през 2018 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността. (чл. 

47, ал. 2); 

► Запазва се разпоредбата по решение на директора, при условие, че са осигурени 

другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за 

подкрепа на личностното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се 

придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник: остатъци от 

предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; 

собствени приходи; субсидия - по формула; (чл. 41, ал. 1); 

► Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства от постъпилите по бюджетите на 

общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а" от Закона за публичните 

финанси могат да се разходват за същите цели, както и за капиталови разходи през 

следващите бюджетни години в рамките на съответната функция, ако това не 

противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени. (чл. 45); 

► Неусвоените средства от трансформирана по реда на чл. 89 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2017 г. целева субсидия за капиталови разходи в 

целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

на улична мрежа се разходват за същата цел през 2018 г. съгласно приетите решения на 

общинските съвети. (чл. 46); 

► Финансираните на разкритите след 01.01.2018 г. места в детските ясли, детските 

кухни,  детските градини, специализираните институции за социални услуги и 

социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на 

общините. От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури при 

условие, че те са разкрити до 30.06.2018 (чл. 43). 

 

5. В Закона за данък добавена стойност 

► Изменя се разпоредбата на чл. 3, ал. 5, т. 1, б. "м" от ЗДДС в частта за концесиите 

както следва: за доставките, свързани с „както и възлагането на концесия за строителство, 

концесия за услуги, концесия за ползване и предоставянето на концесия за добив”, 

органите на държавната или местна власт имат качеството на задължено по смисъла на 

ЗДДС лице (в сила от 03.01.2018 г.); 

► Услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се облагат с ДДС ( в сила 

от 01.01.2013, чл.3, ал. 5, т.1, б. „о” ); 

► Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от 

преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на преобразуване на 

бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което 

новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на 

преобразуваните. (в сила от 01.01.2013, чл. 10, ал. 1, т. 4); 

► Въведеният специален режим за касова отчетност на ДДС в сила от 01.01.2014 -  

Глава седемнадесета „а” остава в сила; 

► Въведеният режим за обратно начисляване на ДДС за доставки на услуги 

свързани с битови, производствени, строителни, и опасни отпадъци, както и услуги  

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB52_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8_2013_70795');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8_2013_70795');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%94%D0%91%D0%A0%D0%91_2017#%D1%87%D0%BB89');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%94%D0%91%D0%A0%D0%91_2017');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%94%D0%91%D0%A0%D0%91_2017');
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свързани с обработката им остава в сила (чл. 163 а); 

► Остава в сила разпоредбата за получените от общината услуги по изграждане, 

реконструкция и модернизация на активи, предназначени за експлоатация на ВиК 

оператора, включително консултантски, адвокатски, счетоводни, одитни и други 

подобни услуги, получени във връзка със сключването и изпълнението на договорите е 

налице право на данъчен кредит. 

► Променена е разпоредбата, според която не е доставка на стока или услуга 

доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от 

апортиращия в резултат на предоставяне за ползване на имоти от държавата и 

общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по  Закона за 

предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към 

държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и 

училищата. (чл. 10, ал. 1, т. 5 – в сила от 01.01.2017 г.); 

 

6.  В Закона за общинската собственост 

► Остава в сила разпоредбата, с която се определя, че Общините не заплащат такса 

за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите - общинска 

собственост. Досега беше в сила само пред Агенцията  по  геодезия, картография и 

кадастър – (чл.59, ал.6); 

► За вписването в службата по вписванията на актове за общинска собственост 

и актове за поправка на актове за общинска собственост не се заплаща такса (чл. 60а); 

► Директорите на общинските предприятия са второстепенни разпоредители с бюджет, а не 

самите общинските предприятия (чл. 52, ал. 5 – в сила от 07.06.2016 г.). 

 

7. В Закона за предучилищното и училищното образование 

► Остава в сила разпоредбата за осигуряване на безплатен транспорт до най-близката 

детска градина или училище за подлежащите на задължителна предучилищна подготовка 

деца и за учениците от населените места, в които няма детска градина или училище. Като 

в сила от 01.01.2018 г. се разширява обхвата на учениците, за които ще се предоставят 

средства за транспорт от държавния бюджет – такива ще се предоставят и за ученици, 

които пътуват ежедневно до най-близкото училище в друго населени място, в което се 

обучават за придобиване на квалификация за професия, ако такова обучение не се 

провежда в населеното място, в което живеят. (чл. 283, ал.2); 

► Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските 

училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична 

общинска собственост. От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно 

училище за общинско, имотите - публична държавна собственост, предоставени на 

училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината, на 

територията на която се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а 

вещите - държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща 

училището. (чл. 302 – в сила от 01.01.2017 г.); 

► Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на 

частна общинска собственост. (чл. 303 – в сила от 01.01.2017 г.); 

► Придобитите безвъзмездно общинските училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и 

вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, 

детската градина или центъра. (чл. 304 – в сила от 01.01.2017 г.); 

► Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или 

преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни 

дейности по реда на  Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%A3%D0%9E_2015');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%A3%D0%9E_2015');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%A1_1996');
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прилагането му. Ако за имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на 

закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им 

за дейностите по изречение първо, могат да се ползват и за други дейности при 

едновременно изпълнение на следните условия: 1. в срок от две години не е 

идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, 

социални или хуманитарни дейности; 2. налице е положително становище на министъра 

на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните 

потребности в общината; 3. населеното място е с население под 5 хиляди души. (чл. 305 – 

в сила от 01.01.2017 г.); 

► Актуализирана е разпоредбата за признаване на транспортни разходи от 

местоживеенето им до местоработата и обратно на педагогическите специалисти, които 

работят в населено място извън  местоживеенето си. (Досега право имаха само тези които 

работят в малки населени места). (в сила от 01.01.2018 г - чл. 219, ал. 5). 

► В сила от 01.01.2018 г. е променен изцяло начина на финансиране на училищата и 

детските градини. Освен основния стандарт, за по справедливо разпределение на 

средствата както на национално, така и на местно ниво има три нови показателя: стандарт 

за институция, стандарт за паралелка и средства по регионален коефициент за 

определянето на който съгласно  Решение  № 667 на МС от 01.11.2017 г. на МС 

общините са групирани осем групи. Община Исперих попада в пета група и като 

средства по този показател получава 0,068 % от съответните стандарти. 

► Намален е резервът за нерегулярни разходи, който може да се предвиди като част от 

формулата в размер от „до три на сто” на „до две на сто” от средствата за съответната 

дейност. (в сила от 01.01.2018 г - чл. 282, ал. 11). 

► Създава се по-ясна уредба по отношение финансирането на издръжката на децата в 

задължително предучилищно образование чрез такси от родителите – такива такси могатр 

да бъдат определяни о събирани само за дейностите по хранене, извън финансираното от 

държавата. (в сила от 01.01.2018 г - чл. 284, ал. 4). 

 

8. В Закона за ограничаване на плащанията в брой 

► Остава в сила ограничението на плащанията в брой над 10 000 лева. (в сила от 

01.01.2016 г - чл.3). 

► Остава в сила  редът за теглене на средства в брой от бюджетните организации-

разрешава се само за плащания, при които не е практично или възможно извършването 

им с бюджетен превод. (чл.4а); 

 

9. В Закона защита при бедствия 

► Срокът за създаване и обучаване на доброволните формирания, както и за 

осигуряването им със специализирана техника и оборудване е до 01.01.2018 г. (§ 55 от 

ПЗР). 

► Срокът за изготвяне на общинския план за защита при бедствия се променя от 

05.07.2017 до 05.07.2019 г. (§ 51 от ПЗР). 

 

 

10. РМС № 593 от 20.07.2016 г. 

► В сила от 20.08.2016 г. РМС № 788 от 28.11.2014 г. е отменено. Решението 

задължаваше бюджетните разпоредители да информират предварително Националната 

агенция за приходите(НАП) и Агенция „Митници” (АМ) за предстоящи плащания към 

контрагенти по договори на стойност над 100 000 лева с ДДС и да извършат съответните 

разплащания само след потвърждение от НАП и АМ, с някои изключения цитирани в 

текста на Решението. Съгласно разпоредбите на новото РМС № 593 от 20.07.2016 г.,  

задължението за предварително информиране на НАП и АМ и на извършване на 
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разплащания само след тяхно потвърждение е налице за предстоящи плащания към 

контрагенти по договори на стойност над 30 000 лева с ДДС. 

 

 

І. ПРИХОДИ 

Приходната част на бюджета на община Исперих се формира от собствени 

приходи, държавни трансфери и преходен остатък. 

Рамката на проекта за бюджет 2018 е определен на база размера на обща, изравнителна и 

целева субсидия за капиталови разходи, утвърдени с чл. 52 от Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2018 г. и реалистичната прогноза на общинска администрация за 

постъпленията от: 

 местни данъци; 

 разпореждане с общинско имущество; 

 общински такси; 

 глоби;  

 концесии и др., съобразени както с настъпилите изменения в нормативната уредба, 

така и със финансово-икономическата криза.; 

 и преходен остатък от 2017 г. 

Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и 

бюджета на Общината за 2018 г. е 13 100 152 лв., в т.ч.: 10 990 652 лв. обща субсидия, 

предназначена единствено за дейностите държавна отговорност, 1 392 000 лв. обща 

изравнителна субсидия, 93 500 лв. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване и 624 

000 лв. целева субсидия за капиталови разходи.  

 

Реализираните икономии към 31.12.2017 година (преходен остатък) са в размер на 

776 959 лв. От тях 645 645 лв. са икономии от делегираните от държавата дейности, от които 

378 342 лв. са на училищата. 

Икономиите от местните дейности към 31.12.2017 г. са в размер на 131 314 лв. 

 

Разпределението на преходния остатък от 2017 г. в бюджета за 2018 г. е съгласно 

Приложение № 1. 

Таблица №1 /Разшифровка на преходния остатък/ 

№ 
по 

ред 
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

Общо 
преходен 
остатък за 

разпределяне 

в това число 

за КВ 
за 

издръжка и 
ФРЗ 

Депозити и 
гаранции и 

друго 
финансира

не 

Събрани 
средства 
за други 
бюджети 

Безлихвени 
заеми  

по Проекти 

1 122 "Общинска администрация" 
 

  16 843     -16 843   

2 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" 
    38 000      38 000        30 139      

-30 139 
  

3 
282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, 
поддържане на запаси и мощности" 

                          36 177      

-36 177 

  

4 
283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните 
последствия от кризи, бедствия и аварии"   

      7 914           7 914          

5 
285 "Доброволни формирования за защита при 
бедствия"     33 804          33 804          

6 311 "Детски градини" 
    30 412          30 412          

7 318 "Подготвителна група в училище" 
      1 008    1 008         

8 
322 "Неспециализирани училища, без професионални 
гимназии"   259 464        2 000  194 443       63 021 

9 
326 "Професионални гимназии и паралелки за 
професионална подготовка" 

    61 353    0 2 388   5 367 53 598 
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10 338 "Ресурсно подпомагане" 

      3 947    3 702       245 

11 389 "Други дейности на образованието 
    47 841    47 841         

12 
431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи детска 
градина"    18 736      18 736         

13 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"   
           17          28 235      -   28 218    

14 469 "Други дейности по здравеопазване" 
      9 359           9 359          

15 526 "Центрове за обществена подкрепа"        
      8 507        1 000  7 507         

16 530 "Център за настаняване от семеен тип" 
    10 597    10 597         

17 
530 "Център за настаняване на деца и младеви с 
увреждания"     17 813    17 740.00 лв   73     

18 532 "Програми за временна заетост" 
      1 670    1 670.00 лв         

19 535 "Преходни жилища" 
      1 045    1 045.00 лв         

20 546 "Домове за деца" 
      6 676        3 000  3 676.00 лв         

21 
551 "Дневен център за деца и/или възрастни с 
увреждания"     69 516        6 000  63 516.00 лв         

22 713 "Спорт за всички" 
      5 617    5 617.00 лв         

23 738 "Читалища" 
    12 349    

      12 
349.00 лв          

Общо остатък за дейности държавна отговорност 645 645 50 000 582 330 2 388 73 -106 010 116 864 

№ 
по 

ред 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Общо 
преходен 
остатък за 

разпределяне 

в това число 

за КВ 
за 

издръжка и 
ФРЗ 

Депозити и 
гаранции и 

друго 
финансира

не 

Събрани 
средства 
за други 
бюджети 

Безлихвен
и заеми  

по Проекти 

1 122 "Общинска администрация"       26 676      26 676  
          

2 311 "Детски градини"         4 903    
       4 903          

3 
619 "'Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие " 

4 274       4 274           

4 
606 "'Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа"       

28 132         28 132          

5 
832 "Служби и дейности по поддържане ремонт и 
изграждане на пътища" 

64 053         64 053          

Преходен остатък за дейности общинска отговорност     128 038      30 950       97 088  0 0 0 0 

№ 
по 

ред 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С 
МЕСТНИ ПРИХОДИ 

Общо 
преходен 
остатък за 

разпределяне 

в това число 

за КВ 
за 

издръжка и 
ФРЗ 

Депозити и 
гаранции и 

друго 
финансира

не 

Събрани 
средства 
за други 
бюджети 

Безлихвен
и заеми  

по Проекти 

1 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"                       3 276        3 276  
          

Преходен остатък за дейности държавна отговорност, 
дофинансирани с местни приходи 

       3 276       3 276  0 0 0 0 0 

Общо преходен остатък:     776 959      84 226     679 418            2 388             73  -  106 010      116 864  

 

Общият размер на приходите по бюджета на община Исперих за 2018 година възлиза 

на 18 343 953 лв., от които 12 112 486 лв. за дейности държавна отговорност и 6 231 467 лв. 

за дейности общинска отговорност и дофинансиране на държавни дейности. /Приложения 2, 

10/  



 13 

 

 

Планираните приходи за дейностите държавна отговорност включват: 

√ Разчетената обща субсидия от РБ  в размер на 10 990 652 лв.;  

√ Приходите на училищата са  в размер на 185 592 лв.; 

√ Трансфери м/у бюджетни с/ки 303 912 лв.; 

√ Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки (-116 864) лв.; 

√ Предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето)  106 010 лв.; 

√ Събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети  (-73) лв.; 

√ Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица)(-2 388) 

лв.; 

√ Преходен остатък в размер на 645 645 лв. 

 

Таблица №2 Общ размер на проекта за бюджет 2018 

 

№ по 

ред 

Вид на приходите Общо 

приходи 

Държавни 

приходи 

Общински 

приходи 

1. Всичко собствени приходи 4 730 985  185 592 4 545 393  

В т.ч. имуществени и др. данъци  1 590 709 0 1 590 709 

 неданъчни приходи  3 140 726  185 592 2 954 684 

2. Субсидии от РБ  13 100 152 10 990 652 2 109 500 

в т.ч.обща субсидия  10 990 652 10 990 652 0 

 обща изравнителна субсидия 

 зимно поддържане  

1 392 000 

93 500 

0 1 392 000 

93 500 

 за КВ  624 000 0 624 000 

3. Трансфери - 9 631 187 048 -196 679 

4. Предоставена временна финан-

сова помощ (нето) 

0 0 0 

5. Временни безлихвени заеми 106 010 106 010 0  

6. Друго финансиране – нето (+/-) -24 449 -2 388 -22 061  

7. Заеми -336 000 0 -336 000 

8. Събрани средства и извършени 

плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове - 

нето (+/-) 

-73 -73  

9. Преходен остатък 01.01.2017 г.  776 959 645 645 131 314 

 Общо приходи: 18 343 953 12 112 486 6 231 467 

 

  ІІ.РАЗХОДИ  

Общият размер на разходите по бюджета на Община Исперих за 2018г. възлиза на 

18 343 953 лв., разпределен както следва: 

► за държавни дейности, финансирани от държавни приходи – 12 112 486 лв. (66.03 %); 

► за държавни дейности, дофинансирани от местни приходи –    588 682 лв. ( 3.21 %);  

► за местни (общински) дейности – 5 642 785 лв. (30.76 %); 

Съгласно чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. и Приложение № 1 за натуралните и стойностни 

показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2018 г., за 

делегираните от държавата дейности на община Исперих е определена обща субсидия в 

размер на 10 990 652 лв.  

Към тези средства са добавени: 

         √ Преходния остатък                                                                                                645 645 лв.; 

√ Приходите на училищата са  в размер на                185 592 лв.; 
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√ Трансфери м/у бюджетни с/ки                                 303 912 лв.; 

√ Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки                                         (-116 864) лв.; 

√ Предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето)                                     106 010 лв.; 

√ Събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети                  (-73) лв.; 

√ Чужди средства от други лица                                                               (-2 388) лв.                   

      Общият обем на разходите за държавни дейности за 2018 г. е 12 112 486лв.  

Структурата на разходите за държавните дейности е видна от Графика № 1. 

 

 
 

Новите моменти при планирането на разходите за държавни дейности през 2018 г. 

произтичат от Решение № 286 на Министерския съвет от 22.05.2017 г. (изм. с РМС № 667 от 

01.11.2017 г. и РМС № 808 от 22.12.2017 г.) за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., ПМС № 332 от 

22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и 

утвърдената от Министъра на финансите Единна бюджетна класификация за 2018 година.: 

 Във функция „Общи държавни служби”  

 Има леко завишение на стандарта, спрямо 2017 г. със 96 900 лева, което е 

недостатъчно да покрие темпа на нарастване на минималната работна заплата и 

съпровождащите я разходи за осигурителни вноски.  

 

 Във функция “Отбрана и сигурност” 

 Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, 

обществени възпитатели – 5 760 лв.(5 090 лв. през 2017); 

 Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори – общо 4 660лв. 

(4660 лв. през 2017); 

 Денонощни оперативни дежурни – 9 250 лв.(8 310 лв. през 2017); 

 Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 9 250 лв. (8 

310 лв. през 2017); 

 Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия – общо 6 800 

лв. (6 800 лв. през 2017); 
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 За застраховка на доброволни формирования и обучения - 4 000 лв.(4 000 лв. 

през 2017); 

 Във функция “Образование” има промяна в по-голямата част от стандартите, а 

именно: 

 Ново - Средства по регионален коефициент за училища и детски градини – 461 

958 лв.; 

 Нов стандарт за институция /детска градина/  - 20 000 лв.; 

 Нов стандарт за институция /училище/  - 33 000 лв.; 

 Нов стандарт за дете в яслена  група - 1 169 лв.; 

 Нов стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище – 3 998 

лв.; 

 Нов стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група – 1 870 лв.; 

 Нов стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група – 2 095 лв.; 

 Нов стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална 

гимназия – 6 992 лв.; 

 Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 1 370 лв.(1 701 лв. 

през 2017); 

 Нов стандарт за паралелка за професионална подготовка – 9 350 лв.; 

 Професионални гимназии паралелки за професионална подготовка – дневна 

форма на обучение (Услуги за личността и Обществена сигурност и безопасност) 

– 1 669 лв.(1 820 лв. през 2017); 

 Професионални гимназии паралелки за професионална подготовка – дневна 

форма на обучение (Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина) 

– 2 102 лв.; .(2 458 лв. през 2017); 

 Професионални гимназии паралелки за професионална подготовка – дневна 

форма на обучение (Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, 

опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и 

строителство) – 1 693 лв.; .(2 000 лв. през 2017); 

 Професионални гимназии паралелки за професионална подготовка – дневна 

форма на обучение (Стопанско управление и администрация и социални услуги) 

– 1 356 лв.; .(1 614 лв. през 2017); 

 Нов стандарт за паралелка в ЦСОП – 8 687 лв.; 

 Нов стандарт за ученик в ЦСОП – 4 080 лв.; 

 задочна форма на обучение – 1 065 лв.(924 лв. през 2017); 

 самостоятелна форма на обучение – 436 лв.(373 лв. през 2017); 

 индивидуална форма на обучение – 3 592 лв. (3 070 лв. през 2017); 

 Допълващ стандарт за материална база - 25 лв.( 25 лв. през 2017); 

 Нов норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане – 2 476 лв. 

 Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на 

ресурсно подпомагане – 359 лв. (326 лв. през 2017); 

 Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на 

учениците от I-IV клас. - 72 лв.( без промяна); 

 Нов норматив за група за целодневна организация на учебния ден за обхванатите 

ученици от І до VII клас -  1 486 лв. 

 Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от І до VII клас) -  582 лв. (580 лв. през 2017); 

 Стипендии - за ученик от гимназиален етап на обучение в специални, 

специализирани и неспециализирани училища с изключение на 

професионалните гимназии. За ученик в професионална гимназия, направление 

"Стопанско управление и администрация и социални услуги" и "Услуги за 

личността" – 87 лв. (87 лв. през 2017); 
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 Стипендии – за ученик в професионална гимназия и професионална паралелка - 

без направление "Стопанско управление и администрация и социални услуги" и 

"Услуги за личността"– 97 лв.  (97 лв. през 2017); 

 Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за 

осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в 

автобусите общо – 41 000 лв. (36 000 лв. през 2017). 

 

 Във функция “Здравеопазване”  

 здравни медиатори – 7 874 лв. (7 440 лв. през 2017) 

 яслена група към детска градина– 1 251 лв. (1 097лв. през 2017); 

 медицинско обслужване в здравен кабинет на ученик в дневна форма на 

обучение в общински и държавни училища – 27 лв (22 лв. през 2017); 

 медицинско обслужване в здравен кабинет в целодневна подготвителна група в 

училище – 145 лв. (120 лв. през 2017); 

 медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от общинска и държавна 

детска градина – 145 лв. (120 лв. през 2017); 

 стандарт за детска кухня 180 лв. (159 лв. през 2017); 

 Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” стандартите се 

променят както следва: 

 домове за деца, лишени от родителска грижа от І до ХІІ клас включително или 

до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст –8 

020 лв. (7 494 лв. през 2017); 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 9 700 лв. 

(9 070 лв. през 2017); 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 11 580 лв. 

(10 718 лв. през 2017); 

 Преходни жилища – 7 570 лв. (7 214лв. през 2017); 

 Центрове за обществена подкрепа – 3 130 лв. (2 922лв. през 2017); 

 Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания– 6 780лв. (6 335лв. 

през 2017); 

 месечна помощ на ученик в дом за деца, лишени от родителски грижи, от I до 

XIII клас - 33 лв. (33 лв. през 2017); 

 за месечна помощ на ученик в център за настаняване от семеен тип - 33 лв. (33 

лв. през 2017); 

 за месечна помощ на ученик в преходно жилище - 33 лв. (33 лв. през 2017); 

 Във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”. 

 музеи и художествени галерии с регионален характер. – 14 120 лв. (12 764 лв. 

през 2017); 

 допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с 

регионален характер – 14 460 лв.; (14 460 лв. през 2017); 

 читалища – 8 375 лв. (7 300 лв. през 2017); 

Най-голям дял в обема на държавните дейности имат разходите за образование – 8 232 

447 лв. (67.97 %). 

В дейност “Общинска администрация” са планирани средства по стандарт и преходен 

остатък за дейността. В тази дейност са планирани единствено средства за работни заплати, и 

осигурителни вноски за персонала, съобразно утвърдената от Общински съвет структура. Не 

са планирани средства за обезщетения на персонала. Числеността на персонала  е 91.5 щатни 

бройки.  

В дейностите от функция “Отбрана и сигурност” са планирани средства в рамките на  

стандарта, като е добавен преходен остатък в размер на  146 034 лв. Във функцията освен 

средства за работни заплати и осигурителни вноски на денонощните дежурни, изпълнителите 
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по поддръжка и охрана на пунктовете за управление и обществените възпитатели са 

планирани и средства за отбранително-мобилизационни мероприятия, за издръжка на 

дежурните, за местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, за издръжка на детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори, за 

превантивни дейности и за доброволните формирования.  

Във функция “Образование” са планирани средства по стандарта за дейностите: 

“Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, „Детски градини”, 

„Подготвителна група в училище” „Специални училища и центрове за специална 

образователна подкрепа”, „Ресурсно подпомагане” и  „Други дейности по образованието”, 

като е добавен и реализирания през 2017 г. преходен остатък.  

Преходният остатък от 2017 г. в размер на 404 025 лв. включва целеви средства по 

изпълняваните от тях проекти в размер на 116 864 лв., 2 388 лв. - депозити и 2000 лв. за 

издръжка и Капиталови разходи (КР).  

 

В проекто-бюджета във функция “Образование” са включени и планираните за 2018 г. 

собствени приходи на училищата в размер на 185 592 лв. Числеността на персонала в 

училищата и през 2018 г. е в правомощията на директорите на учебните заведения. 

Споделена отговорност за тази функция остават Детските градини, където издръжката се 

осигурява от собствени приходи. Числеността на персонала в детските градини, които не са 

делегирани  е 71 щатни бройки. Числеността на персонала в делегираните детски градини е 

в правомощията на директорите им. 

 Съгласно подадената в АДМИН информация за броя на децата и учениците към 01.12.2017 

г., поради намаляване на броя им, сумата от 38 406 лв. е заделена като резерв.  

Във функция “Здравеопазване” са планирани средства за фонд работна заплата на 26.5 

щатни бройки, в т.ч. на двама медиатори. Към сумата по ЕРС (единен разходен стандарт) е 

прибавен и преходния остатък в размер на – 56 330 лв. и е обезпечена издръжката на 

Здравните кабинети в детските градини и училищата.  

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са планирани средства 

по ЕРС за дейностите: “Преходно жилище”, “Център за обществена подкрепа” ,“Дом за 

отглеждане на деца”, ” Дневен център за лица с увреждания”, „Център за настаняване от 

семеен тип на деца без увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип на деца и 

младежи с увреждания”, като са включени и  преходните остатъци от 2017 г. Тази година са 

планирани и средства в размер на 303 912 лв. за лични асистенти и домашни помощници 

съгласно ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2018 г., като средствата ще бъдат предоставени чрез Агенцията за социално 

подпомагане.  Бюджетът на функцията е формиран от сумата по ЕРС в размер на  1 431 251 

лв., който обезпечава както разходите за възнаграждения и осигуровки на 70 щатни бройки, 

така и издръжката на дейностите и 115 824 лв. преходен от 2017 година.  

 

Във функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности” са планирани: 

√ субсидии за читалищата (в т.ч.средства за работни заплати и осигурителни вноски и 

издръжка) в размер на 305 474 лв., от които 12 349 лв. от преходен остатък. Субсидираната 

численост на читалищата  за 2017 г. е 35 броя. 

 √ средства за заплати, осигуровки и издръжка на Исторически музей – Исперих в 

размер на 367 460 лв., като в бюджет 2018 г. също е предвиден допълващ стандарт за закрити 

площи за музеи и художествени галерии с национален характер – 14 460 лв., който беше 

въведен през 2015 г. 

√ включен е и преходният остатък от 2017 г. на дейност „Спорт за всички” в размер на 

5617 лв. 

 Разходите за дейностите държавна отговорност са в размер на 12 112 486 лв. и в 

Таблица № 3 са разпределени по дейности. 
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Таблица №3 

№ по 

ред 

Разпределение по дейности Държавни 

дейности 

1. Общи държавни служби 1 186 743 

2. Отбрана и сигурност 270 054 

3. Образование 8 232 447 

4. Здравеопазване 313 440 

5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 1 431 251  

6. Почивно дело, култура, религиозни дейности 678 551 

 Всичко разходи за държавни дейности: 12 112 486 

 

 

 

Планът на разходите за дейностите държавна отговорност по пълна бюджетна 

класификация е представен в (Приложения 3-9). 

 

Съотношението между видовете разходи в дейностите държавна отговорност се вижда 

от следната диаграма: 

 

 
 

В бюджета не са планирани средства за разходи, които ще се предоставят от ЦБ 

на база фактически изразходвани средства по предназначение: превоз на ученици, превоз 

на учители, присъдени издръжки, лекарства за ветерани, превоз на правоимащи болни и 

др.  

 

 

Разходи за местни дейности и за държавни дейности, дофинансирани от общински 

приходи. 

Разходите за местните дейности се финансират от собствени приходи, обща 

изравнителна субсидия, преходен остатък, целеви субсидии за капиталови разходи и др.  
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Видът, обхватът и качеството на местните услуги е в зависимост от решенията на 

общинския съвет в съответствие с местните традиции, заявените потребности, годишните 

цели и приоритети съобразно собствените ресурси. 

Общата изравнителна субсидия, трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи са утвърдени на 100 %. 

В проекта за бюджет 2018 в частта на разходите за местни дейности, могат да се 

групират условно като: 

► Разходи за дейности, с определени целеви приходи: за дейност ”Чистота” са 

планирани средства за осигуряване на приетата от общинския съвет план-сметка; 

► Разходи за издръжка на дейности със споделено финансиране: покриват се частично 

от такси и цени на услуги. Такива са детските градини, Домашен социален патронаж и 

Обреден дом. 

► Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги - осветление на 

улици и площади, озеленяване, текущи ремонти и др., които се осигуряват от общия 

ресурс на общинските приходи. 

►Целеви разходи със социално предназначение - помощи за погребения, помощи по 

решение на ОбС, издръжка на пенсионерски клубове и др.  

►Целеви разходи присъщи за издръжка на персонала - разходи за квалификация и 

обучение, работно облекло, СБКО, транспортни разходи, представителни разходи и др.  

►Трудовите разходи на персонала в местните дейности - са планирани на база 

числеността на персонала. 

  При планирането им е спазено изискването - размера на разходите за делегирани от 

държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и разходите за местни дейности 

да бъде равен на размера на местните приходи. 

 В проекта за бюджет са предвидени средства за обезпечаване на неразплатените 

просрочени задължения от 2017 година. 

 

Общия обем на разходите за дейности общинска отговорност и за дофинансиране 

на делегираните от държавата дейности за 2018 г. е 5 642 785 лв. 

 

 

 
 

Структурата на разходите за дейностите общинска отговорност е видна от Графика № 2. 
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Планът на разходите за дейностите общинска отговорност и за държавни дейности, 

дофинансирани от общински приходи по пълна бюджетна класификация е представен в 

/Приложения 11:20/, а по функции  е представен в таблица № 4. 

 
№ 

по 

ред 

Разпределение по дейности и функции Общо Общински 

дейности 

Дофинансиране 

на държавни 

дейности 

1. Общи държавни служби 1 841 383  1 485 586 355 797 

2. Отбрана и сигурност 30 678 9 000 21 678 

3. Образование     544 974 526 616 18 358 

4. Здравеопазване   136 101 136 101 0 

5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 292 972 292 972 0 

6. Жилищно строителство БКС       2 231 876 2 231 876 0 

7. Почивно дело, култура, религиозни дейности 493 561 300 712 192 849 

8. Икономически дейности и у-ги 522 648 522 648 0 

9. Разходи некласифицирани в другите функции 137 274 137 274 0 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ : 6 231 467 5 642 785 588 682 

 

Във функция "Общи държавни служби" са планирани средства както следва: 

В дейност "Общинска администрация" са предвидени средства само за издръжка в 

т.ч. средства за помощи - 20 000 лв., награди - 4 000 лв. и представителни разходи -14 

321 лв; 

В дейност "Общински съвет" са планирани разходите за издръжка и 

възнагражденията на председателя, зам.-председателите и общинските съветници на 

Общински съвет - Исперих, както и средства за издръжка на общинския съвет, в т. число 

7 160 лв. за представителни разходи; 

В дофинансиращата държавна дейност "Общинска администрация" са планирани 

средства за работни заплати, хонорари и  осигурителни вноски на персонала. 

Числеността е 29.5 щатни бройки. 

Във функция "Отбрана и сигурност" в дейност "Други дейности по вътрешната 

сигурност", са планирани средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 2 щатни 

бройки. 

Във функция "Образование" са планирани средства за дофинансиране на училищата в 

размер на 18 358 лв., от които 18 358 лв. за маломерни и слети паралелки. Определената сума 

за дофинансиране на училищата с Решение № 406 от 27.09.2017 е 27 054 лв. При планирането 

на бюджет 2018 е съобразена промяната в стандарта по Решение № 286 на Министерския 

съвет от 2017 г. (изм. с Решение  № 667 на МС от 01.11.2017 г. и Решение 

№808 на МС от 22.12.2017 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.,  

Планирани са средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 7 броя 

персонал в дейност „Други дейности по образованието" 

Във функция "Здравеопазване" са предвидени 100 000 лв. капиталов трансфер за МБАЛ 

Исперих. 

Във функция "Социално осигуряване и грижи" са предвидени средства за ФРЗ и 

осигурителни вноски на 13 щатни броя персонал зает в Домашен социален патронаж и 

издръжка на патронажа, клубовете на пенсионера и за работниците, назначени по 

Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост". 

javascript:%20NavigateDocument('17RH808');
javascript:%20NavigateDocument('17RH808');
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Във функция "Жилищно строителство и БКС" са предвидени средства за улично 

осветление, озеленяване и чистота, както и средства за текущ и основен ремонт на улиците в 

населените места на територията на Община Исперих. 

В дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие" са предвидени средства за заплати и осигуровки за 4 щатни бройки. 

В дейност "Чистота" са предвидени средства за заплати, осигуровки и издръжка за 24 

щатни бройки, в т.ч. и разходи за сметосъбиране и сметоизвозване. 

В Бюджет 2018 в дейност „Озеленяване" са предвидени средства за заплати и 

осигуровки на 8 щатни бройки, както и средства за обезпечаване разходите по поддръжката 

на обществените зелени площи на територията на град Исперих. 

Във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" са планирани средства за 

работни заплати и осигурителни вноски на персонала, средства за издръжка, текущ ремонт и 

субсидии за спортните клубове в размер на 60 000 лв. 

 

В дейност „Обредни домове и зали" са планирани средства за работни заплати и 

осигурителни вноски на 4 щатни бройки. 

В дейност "Други дейности на културата" са предвидени средства за културни 

мероприятия и 5 000 лв. за подпомагане на религиозните храмове. 

Във функция "Икономически дейности и услуги" са предвидени средства за работни 

заплати и осигурителни вноски на персонала в дейност „Общински пазар" гр. Исперих - 3 

щатни бр., в дейност „Други дейности по транспорта" - 9 щатни бр., в дейност „Други 

дейности на икономиката" - 6 щатни бр., и в дейност "Други дейности по селското и горско 

стопанство" са планирани средства за възнаграждения, осигурителни плащания за 2 щатни 

бройки. Предвидени са и средства за обезпечаване издръжката на дейностите и на защитата 

и охраната на общинския горски фонд. 

Съотношението между видовете разходи в дейностите общинска отговорност се вижда 

от следната диаграма: 
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КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

Целевите средства от Републиканския бюджет за капиталови вложения през 2018 г. са в 

размер на 624 000 лв. 

Разходите за КВ през 2018 година се финансират със средства от: 

■ целева субсидия от РБ; 

■ собствени приходи; 

■ от преходния остатък. 
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Общия размер на разходите за КВ през 2018 г. е 1 962 236 лв. (Приложение 22) 

От тях 1 129 493 лв ще се финансират чрез бюджета като: 

- 624 000 лв. - от Републикански бюджет; 

- 169 128 лв. - със собствени приходи; 

- 50 000 лв. - с приходи за държавните дейности; 

- 100 318 лв. са от § 40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" 

(Приложение № 22а) 

- 169 771 лв. – от други източници; 

- 16 276 лв. дофинансиране на държавни дейности. 

 

По функции бюджетните разходи за капиталови вложения (без средствата финансирани 

от ЕС) са заложени както следва: 

Общи държавни служби   269 462 лв. 

Отбрана и сигурност   41 276 лв. 

Образование     2 000 лв. 

Здравеопазване 100 000 лв. 

Соц. осигуряване, подпом. и грижи   10 000 лв. 

Жилищно строителство и БКС    569 195 лв. 

Почивно дело, култура, религ. дейности     13 560 лв. 

Икономически дейности и услуги  124 000 лв. 
Очаквания размер на капиталовите вложения от безвъзмездна финансова помощ по проекти 

от ЕС е 832 743  лв. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 
39 и чл.94, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕ ШИ :  

1. Приема числеността на персонала за 2018година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност ....................................................................... ..327.0 бр. 

За дейностите общинска отговорност ........................................................................... 95.0 бр. 

За дофинансиране на държавните дейности ................................................................ 36.5 бр. 

2. Разпределя преходния остатък от 2017 година както следва: 

2.1. За финансиране на държавни дейности ................................................................ 645 645 лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ 

в това число заКВ ........................................................................................................50 000 лв. 

2.2. За местни дейности.....................................................................................................128 038 лв. 

в това число заКВ……………………………………………………………………30 950 лв. 

2.3. За държавни дейности, финансирани с общински средства................................…3 276 лв. 

в това число заКВ……………………………………………………………       …..3 276 лв. 

 

3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 28 

4. Приема бюджета на Община Исперих за 2018 година както следва: 

4.1.По приходната част ............................................................................................... 18 343 953 лв. 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10 / в т.ч.: 

4.1.1. приходи с държавен характер ......................................................................... 12 112 486 лв. 

4.1.1.1. обща субсидия по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018г...........................................10 990 652 лв. 

4.1.1.2. преходен остатък ........................................................................................  645 645 лв. 

4.1.1.2.1 в т. число по проекти, финансирани от ЕС. .........................................     116 864 лв. 

4.1.1.3. собствени приходи . ....................................................................................  185 592 лв. 

4.1.1.4  трансфери между бюджетни сметки . ........................................................  303 912 лв. 

4.1.1.5  трансфери между бюджетни  и извънбюджетни сметки ....................... (-116 864) лв. 

4.1.1.6  предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето). ............................  106 010 лв. 

4.1.1.7  събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-). …..(- 73) лв. 

4.1.1.8. чужди средства от други лица .................................................................. (-2 388)лв. 

4.1.2. приходи с общински характер ......................................................................... 6 231 467 лв. 

4.1.2.1. имуществени и други данъци .................................................................  1 590 709 лв. 

4.1.2.2. неданъчни приходи ................................................................................... 2 954 684 лв. 

4.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................................................... 1 392 000 лв. 

4.1.2.4. за зимно поддържане. ....................................................................................... 93 500лв. 

4.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

общински дейности ................................................................................................... 624 000 лв. 

4.1.2.6. преходен остатък ........................................................................................... 131 314лв. 

4.1.2.7. временни безлихвени заеми ..........................................................................  ……0 лв. 

4.1.2.8. временна финансова помощ .......................................................................... …….0 лв. 

4.1.2.9. трансфери между бюджетни сметки .....................................................    - 223 800 лв. 
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4.1.2.10. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки ....................... ………0 лв. 

4.1.2.11. трансфери   от   /   за   държавни   предприятия   и   други   лица,   включени   в 

консолидираната фискална програма ....................................................................... 27 121 лв. 

4.1.2.12. дългосрочни заеми ................................................................................... -336 000 лв. 

4.1.2.13. друго финансиране .................................................................................... - 22 061 лв. 

4.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/ ................................. 18 343 953 лв. 

в т.ч.за 

4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности ....................... 12 112 486 лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в .................................................. 305 474 лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители ........................................... 9 067 872 лв. 

както следва: 

Дом за деца "Лудогорие"..................................................................158 164 лв. 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие" ..................................... 784 873 лв. 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания  ................................................................................... 182 632 лв. 

Исторически музей ..........................................................................  367 460 лв. 

Км.Подайва ......................................................................................  116 836 лв. 

Км. Свещари ........................................................................................  70 812 лв. 

Училища- 9 броя ............................................................................ 6 226 053 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................ 1 161 042 лв. 

4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 

/ съгласно приложения 11-19/  ...................................................................................... 5 642 785 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................ 382 653 лв. 

както следва: 

Км. Подайва ..........................................................................................67 305 лв. 

Км. Свещари.........................................................................................42 358 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................... 272 990 лв. 

4.2.3. Държавни   дейности,   дофинансирани   с   общински   приходи   разпределени   по 

функции и дейности 

/ съгласно приложения 20, 20а и 20б/ .............................................................................. 588 682 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ............................... 211 207 лв. 

Исторически музей ........................................................................... 192 849 лв. 

Училища- 2 броя ................................................................................ 18 358лв. 

 

4.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) ............................................ - 416 437 лв. 

 

4.2.5. Финансиране на дефицита ................................................................... + 416 437 лв. 
 

5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ .............................. 1 962 236 лв. 

6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 40-00 "Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение № 22а ........... 211 263 лв. 

7. Определя  годишен фонд работна заплата с месечно разпределение /Приложение  

№№21, 21а / 

8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 23 

 

9. Приема следните лимити за разходи: 

9.1.Социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените трудови разходи. 

9.2.Разходи за погребения в дейност "Обредни домове и зали" в размер на 50.00 лв. за  
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починали жители на общината без близки, роднини и бездомни. 

9.3.Разходи за награди - 4000 лв. 

За първо място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 1000 лв. на човек) ; 

За второ място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 700 лв. на човек) ; 

За трето място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 500 лв. на човек) ; 

Други награди (до 500 лв. на човек) 

 

9.4.Разходи за подпомагане на социално слаби семейства - 20 000 лв. (до 200 лв. на 

семейство), както следва: 

9.4.1. Съгласно Решения на Постоянната комисия по „Социални дейности и здравеопазване" 

към Общински съвет - Исперих - 10 000 лв; 

9.4.2. Съгласно Заповеди на Кмета на община Исперих - 10 000 лв; 

 

9.5.Посрещане на гости и представителни – 21480 лв. в т.ч. 7160 лв. за председателя на 

Общински съвет - Исперих, и 14 321 лв. за кмета на Община Исперих. 

9.6.Разход и за спортни клубове за спортна дейност - 60 000 лв. (Съгласно Решения на 

Общински съвет - Исперих). 

9.7.Разходи за религиозни храмове - 5 000 лв. 

9.8. Разходи за пенсионерски клубове - до 500 лв. 

10. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски по чл. 36 ал.(2) от ПМС 332 от 22.12.2017 г. /Приложение 24/ 

11. Разходите по т. 10 обезпечават транспорта от местоживеенето до местоработата и  

обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи. 

12. Дава   съгласие   за   предоставяне   на   временни   безлихвени   заеми   от   временно 

свободните  средства  по  общинския   бюджет  в  рамките  на  бюджетната  година за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския 

съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, 

чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

13. Дава съгласие за ползване на безлихвени заеми от Централния Бюджет във връзка с 

разходи по одобрени проекти по ПРСР преди получаване на междинните и окончателни  

плащания от управляващия орган. 

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета съгласно чл. 

125 от Закона за публичните финанси: 
 

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и  

няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15. Одобрява размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат  

разплатени от бюджета за 2018 г. и размера на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 
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- Просрочени задължения от 2017г., които ще бъдат разплатени през 2018г.— 723 472 лв.      

(в т. ч на ВРБ – 7 808 лв) 

- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 20 987 лв. 

 Приема План - график за обслужване на просрочени задължения за 2018 г. (Приложения  

№ №№№25, 25а, 25б, 25в). 

 

16. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в 

размер на (1 511 292лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 149 222 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Региони в растеж" – 887 115 лв./ Приложение 26 б / 

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 347 726 лв)./ Приложение 26в/ 

- по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" — 81 130 лв. 

/Приложение 26г / 

- по Схема за единно плащане на площ (СЕПП) – 20 844 лв./ Приложение 26д / 

- други европейски средства (LADDER и Еразъм +) (ДЕС) – 25 255 лв./Приложение 

26е/ 

17. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2018-2020 г. / Приложение № 27 / 

18. Определя максимален размер на дълга, както следва:  

18.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. - 1 000 000 лв. 

18.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. - 0 лв.  

18.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2018 г. в размер на 1 000 000 лв. 

 

19. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по 

бюджета(без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на - 

6 854 225 лв. 

 

20. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, 

които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на — 8 940 293 лв. 
 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджет 

2018. 

 

22. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските приходи:  

заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка.  

 

 Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 
управител на област Разград седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 
 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Колеги съгласно чл. 81, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на  

Общински съвет Исперих. Проекта за общинския бюджет се внася от  кмета на общината и се 

разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е ПК по „ Финанси и 

бюджет”. 

 Заповядайте г-н Сюлейман за становище. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.01.2018 г. от 10.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъдеразгледан  на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Моля, г-жо Митева становището на Вашата комисия. 

 

 Росица Митева - Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 29.01.2018 г. от 14.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                                 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Становището на ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие”.  

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

29.01.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 3 1 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Становището на ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм”. 

Заповядайте г-жо Димитрова. 
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 Екатерина Димитрова - Председател на ПК по  " Образование, култура, спорт и 

туризъм"  

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

29.01.2018 г. от 15.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

 Становище на ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” 

 

 Гюнел Мюсреф - Председател на ПК по  " Социални дейности и здравеопазване " 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 29.01.2018 

г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 2 3 0 

 

 Становището на комисията е докладната да не се внася  за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Постояната комисия по „ ПУКИ” г-н Нурула установени ли са конфликт на интереси. 

 

Хамди Нурула – Председател на ПК по „ ПУКИ” 

 Няма установени конфликт на интереси. 

 Становището на комисията е, че докладната да се внесе се разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги, 

 Председателите изказаха становището на комисите от проведените заседания. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и ппроекто решенията. 

 Има ли предложения на постояните комисии , направени по време на заседанието и не 

са отразени в решението. 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет” г-н Сюлейман бе направено предложение 

за започване на данъчна кампания за събиране на приходите. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по „ Финанси и бюджет” 

 На заседание на комисията бе направено предложение за данъчна кампания за 

предеклариране на недвижимите имоти. Срока, който бе предложен е до м.април.2018 г., чрез 

предварително направено съобщение и след назначаване на комисия, която да извърши 

проверка. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Това предложение ще го приемем, като допълнително решение клед като приемем 

решенията на Бюджет 2018 г. 

 

Докладвам и предложението направено на заседание на ПК по „ Законност и 

обществен ред”, очаквах г-жо Митева да го докладвате. 

Направено бе следното предложение: 

  т.9.4 . Разходи за подпомагане на социално слаби семейства вместо 20 000 лв. 

стават 5 000 лв. 

т.9.4.1. - Съгласно Решениe за отпускане на стипендии на учащи се студенти от 

община Исперих след Решение на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт и 

туризъм” към Общински съвет - Исперих - 5 000 лв; 

т.9.4.2. - Съгласно Заповеди на Кмета на община Исперих вместо 10 000 лв  става 5 000 

лв. 

 Разликата от 10 000 лв. да бъде прехвърлена в  Функция „ Чистота” 

 

 Други предложение? 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми гости, 

 Уважаеми колеги, 

  

 Искам да взема отношение по Бюджет 2018 г. 

 Какво трябва да има в един бюджет: цели, приоритети и развитие на общината като 

цяло. 

 След като разгледах бюджета направи ми впечатление дискриминационното 

отношение на администрацията към населените места. 

 В капиталовите разходи не може да бъде цел и приоритет в гр. Исперих да се 

ремонтират само две улици. В този вариант предложения бюджет за мен е неприемлив. На 

общественото обсъждане на бюджета присъствахме и направихме ясни предложения за 

промени в него, но се оказа, че проекто бюджета представен на публичното обсъждане се 

внесе за разглеждане на комисите. Не бе вземато нищо предвид от предложенията които 

бяхме направили. Бюджета е направен самоцелно и е бюджет на спокойствието. Бюджета е 

пропорционално разпределен, колкото приходи имаме толкова и разходи. От тук нататък 

излиза, че администрацията няма да се насилва с някакви действия за увеличаване на 

събираемостта на данъците. Като няма приходи естественнно ще виждаме празни таблици в 

приложенията, защото няма пари. 

 Другото нещо, което ми направи впечатление в бюджета е, че престои нов програмен 

период за проекти. Няма заделени средства за проектна дейност. Това покзва, че общината 

няма готовност да харчи пари за проекти. Според мен ако не участваме по еврофондовете, то 

се вижда, че сумите представени в бюджета и с такива пари не може да се изгради 

инфраструктората на града и селата. Този бюджет за мен е неприемлив и Ви призовавам да не 

го приемем. 

 Благодаря. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Фераим. 

 Други желаещи да вземат отношение по проекта за решения. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми гости, 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Днес ще обсъдим третия бюджет на Община Исперих откакто се създаде  новият 

Общински съвет. От 2016 година насам бюджета на Община Исперих се увеличава  както 

следва: 

За 2016 г. – 14 673 553 лв. 

За 2017 г. – 16 157 703 лв. 

За 2018 г. – 18 343 953 лв. 

 Вижда се едно прогресивно увеличение на бюджета всяка година с около 2 милиона 

лева на година, което основно идва от увеличените средства за дейности държавна 

отговорност /или общата субсидия/, общата изравнителна субсидия, трансфера за зимното 

поддържане  и снего почистване и  целевата субсидия за капиталови разходи. 

 Но да поговорим за Бюджет 2018 г. В него няма нито една ясна изведена  цел - какво 

искаме, как ще го направим, и какво ще постигнем. Като една от основните цели на този 

бюджет е посочено, оптимално оптимизиране на текущите и просрочени задължения на 

общината, а като първостепенна задача ,постигане на бюджетна устойчивост и икономическа 

стабилност. 

 Това е хубаво, но как ще стане? Мерките за затягане на финансовата дисциплина са по 

скоро пожелателни, отколкото конкретни. 

 Ще се правят и опити за увеличаване на събираемостта на собствените  приходи, така 

и на просрочените общински вземания. Ако тези „опити” се окажат не толкова успешни както 

досега, тогава какво правим?  

 Общинска администрация ще ни обяснява  как няма пари за това или онова, защото не 

можем да си съберем собствените приходи и просрочени вземания. Това ли ще кажем и 

обясним на нашите избиратели, които са ни пратили тук? 

 Относно публичното обсъждане или общественото обсъждане на проекто бюджет 2018 

г. смятаме, че това обсъждане е просто формално отчитане на дейност, тъй като нито едно от 

направените предложения от кметовете по населени места, както и на граждани не е 

намерило място в окончателния вариант на бюджета, който разглеждаме днес. 

 Очакванията ни за бюджет 2018 г. на Община Исперих  не се оправдаха. Новият 

бюджет е като стария т.е той няма да доведе до решаване на най-сериозните проблеми на 

общината, които вече не търпят отлагане,  като разбитите пътища и улици / и то не само в 

града/, неподдържаните паркове, глутниците от кучета по улиците и т.н. Предвидени за това 

средства или няма или са крайно недостатъчни. 

 Ние, общинските съветници от групата на ДПС не можем и няма да подкрепим 

бюджет, в който не е заявен поне един приоритет свързан както с Общинския план за 

развитие, така и с интересите и очакванията на жителите на община Исперих. 

 Благодаря. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Мюсреф. 
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 Колеги други желаещи да вземат отношение по проекта за бюджет по предложените 

проекто решения. 

 Ако няма ще Ви помоля да гласуваме поименнно направеното предложение за 

промяна от ПК по „ Законост и обществен ред”, а именнно: 

 

  т.9.4 . Разходи за подпомагане на социално слаби семейства вместо 20 000 лв. 

стават 5 000 лв. 

т.9.4.1. - Съгласно Решениe за отпускане на стипендии на учащи се студенти от 

община Исперих след Решение на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт и 

туризъм” към Общински съвет - Исперих - 5 000 лв; 

т.9.4.2. - Съгласно Заповеди на Кмета на община Исперих вместо 10 000 лв  става 5 000 

лв. 

 Разликата от 10 000 лв. да бъде прехвърлен в  Функция „ Чистота” 

 

  Предложението е за промяна в решението на докладна записка от Бейсим Руфад – 

Кмет на Община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2018 година, 

приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. 

 Моля колеги гласуваме само тази част от проекто решението, което по предложение на 

ПК по „ Законност и обществен ред” е предложено за промяна. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  01.02.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих относно: Приемане 

бюджета на Община Исперих за 2018 година, приходно-разходните сметки и 

актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. – предложение на ПК по „ 

Законост и обществен ред” за промяна  на т.9.4 . Разходи за подпомагане – 10 000лв. 

както следва: 

т.9.4.1. - Съгласно Решениe за отпускане на стипендии на учащи се студенти от 

община Исперих след Решение на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт и 

туризъм” към Общински съвет - Исперих - 5 000 лв; 

т.9.4.2. - Съгласно Заповеди на Кмета на община Исперих вместо 10 000 лв  става 5 000 

лв. 

 Разликата от 10 000 лв. да бъде прехвърлен в  Функция „ Чистота” 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ  Против  П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  Против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН  Против  П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  Против  П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  против  П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За   П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  против  П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  
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13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  против  П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ   Въздържал се П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ  против  П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ  против  П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 17 9 1 

 

 За протокола се приемат промените в т.9.4, т.9.4.1 и 9.4.2. 

 

 Колеги преминаваме към гласуване на  Бюджет 2018 г. на Община Исперих така както 

е предложен с промяната която е направена с предходното гласуване. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  01.02.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих относно: Приемане 

бюджета на Община Исперих за 2018 година, приходно-разходните сметки и актуализираната 

бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г” 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР  против  П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ  Против  П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  Против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН  Против  П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  Против  П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  против  П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За   П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  против  П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 
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12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  против  П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ  против  П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ  против  П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 17 10 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

       

      № 461 

 

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 
39 и чл.94, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕ ШИ :  

1. Приема числеността на персонала за 2018година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност ....................................................................... ..327.0 бр. 

За дейностите общинска отговорност ........................................................................... 95.0 бр. 

За дофинансиране на държавните дейности ................................................................ 36.5 бр. 

2. Разпределя преходния остатък от 2017 година както следва: 

2.1. За финансиране на държавни дейности ................................................................ 645 645 лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ 

в това число заКВ ........................................................................................................50 000 лв. 

2.2. За местни дейности ....................................................................................................... 128 038 лв. 

в това число заКВ……………………………………………………………………30 950 лв. 

2.3. За държавни дейности, финансирани с общински средства ................................ 3 276 лв. 

в това число заКВ…………………………………………………………………..3 276 лв. 

3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 28 
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4. Приема бюджета на Община Исперих за 2018 година както следва: 

4.1.По приходната част ............................................................................................... 18 343 953 лв. 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10 / в т.ч.: 

4.1.1. приходи с държавен характер ......................................................................... 12 112 486 лв. 

4.1.1.3. обща субсидия по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018г ........................................... 10 990652 лв. 

4.1.1.4. преходен остатък ........................................................................................  645 645 лв. 

4.1.1.2.1 в т. число по проекти, финансирани от ЕС. .........................................     116 864 лв. 

4.1.1.3. собствени приходи . ....................................................................................  185 592 лв. 

4.1.1.4  трансфери между бюджетни сметки . ........................................................  303 912 лв. 

4.1.1.5  трансфери между бюджетни  и извънбюджетни сметки ....................... (-116 864) лв. 

4.1.1.6  предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето). ............................  106 010 лв. 

4.1.1.7  събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-). …..(- 73) лв. 

4.1.1.8. чужди средства от други лица .................................................................. (-2 388)лв. 

4.1.2. приходи с общински характер ......................................................................... 6 231 467 лв. 

4.1.2.4. имуществени и други данъци .................................................................  1 590 709 лв. 

4.1.2.5. неданъчни приходи ................................................................................... 2 954 684 лв. 

4.1.2.6. обща изравнителна субсидия ................................................................... 1 392 000 лв. 

4.1.2.4. за зимно поддържане. ....................................................................................... 93 500лв. 

4.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

общински дейности ................................................................................................... 624 000 лв. 

4.1.2.10.преходен остатък........................................................................................... 131 314лв. 

4.1.2.11.временни безлихвени заеми .........................................................................  ……0 лв. 

4.1.2.12.временна финансова помощ ......................................................................... …….0 лв. 

4.1.2.13.трансфери между бюджетни сметки .....................................................    - 223 800 лв. 

4.1.2.10. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки ....................... ………0 лв. 

4.1.2.11. трансфери   от   /   за   държавни   предприятия   и   други   лица,   включени   в 

консолидираната фискална програма ....................................................................... 27 121 лв. 

4.1.2.14. дългосрочни заеми ................................................................................... -336 000 лв. 

4.1.2.15. друго финансиране .................................................................................... - 22 061 лв. 

4.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/ ................................. 18 343 953 лв. 

в т.ч.за 

4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности ....................... 12 112 486 лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в .................................................. 305 474 лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители ........................................... 9 067 872 лв. 

както следва: 

Дом за деца "Лудогорие" ................................................................. 158 164 

лв. 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие" ..................................... 784 873 лв. 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания  ................................................................................... 182 632 лв. 

Исторически музей ..........................................................................  367 460 лв. 

Км.Подайва ......................................................................................  116 836 лв. 

Км. Свещари ........................................................................................  70 812 лв. 

Училища- 9 броя ............................................................................ 6 226 053 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................ 1 161 042 лв. 

 

4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 

/ съгласно приложения 11-19/  ...................................................................................... 5 642 785 лв. 
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от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................ 382 653 лв. 

както следва: 

Км. Подайва ..........................................................................................67 305 лв. 

Км. Свещари ......................................................................................... 42 358 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................... 272 990 лв. 

4.2.3. Държавни   дейности,   дофинансирани   с   общински   приходи   разпределени   по 

функции и дейности 

/ съгласно приложения 20, 20а и 20б/ .............................................................................. 588 682 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ............................... 211 207 лв. 

Исторически музей ........................................................................... 192 849 лв. 

Училища- 2 броя ................................................................................ 18 358лв. 

 

4.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък )........................................................ - 416 437 лв. 

 

4.2.5. Финансиране на дефицита ............................................................................... + 416 437 лв. 
 

5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ .............................. 1 962 236 лв. 

6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 40-00 "Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение № 22а ........... 211 263 лв. 

7. Определя  годишен фонд работна заплата с месечно разпределение /Приложение  

№№21, 21а / 

8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 23 

 

9. Приема следните лимити за разходи: 

9.1.Социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените трудови разходи. 

9.2.Разходи за погребения в дейност "Обредни домове и зали" в размер на 50.00 лв. за  

починали жители на общината без близки, роднини и бездомни. 

9.3.Разходи за награди - 4000 лв. 

За първо място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 1000 лв. на човек) ; 

За второ място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 700 лв. на човек) ; 

За трето място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 500 лв. на човек) ; 

Други награди (до 500 лв. на човек) 

9.4.Разходи за подпомагане - 10 000 лв. както следва: 

9.4.1. Съгласно Решениe за отпускане на стипендии на учащи се студенти от община 

Исперих след Решение на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт и 

туризъм” към Общински съвет - Исперих - 5 000 лв; 

9.4.2. Съгласно Заповеди на Кмета на община Исперих - 5 000 лв. (на социално слаби 

семейства - до 200 лв. на семейство); 

9.5.Посрещане на гости и представителни – 21480 лв. в т.ч. 7160 лв. за председателя на 

Общински съвет - Исперих, и 14 321 лв. за кмета на Община Исперих. 

9.6.Разход и за спортни клубове за спортна дейност - 60 000 лв. (Съгласно Решения на 

Общински съвет - Исперих). 

9.7.Разходи за религиозни храмове - 5 000 лв. 

9.8. Разходи за пенсионерски клубове - до 500 лв. 

 

10. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски по чл. 36 ал.(2) от ПМС 332 от 22.12.2017 г. /Приложение 24/ 
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11. Разходите по т. 10 обезпечават транспорта от местоживеенето до местоработата и  

обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи. 

12. Дава   съгласие   за   предоставяне   на   временни   безлихвени   заеми   от   временно 

свободните  средства  по  общинския   бюджет  в  рамките  на  бюджетната  година за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския 

съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации,  

чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

13. Дава съгласие за ползване на безлихвени заеми от Централния Бюджет във връзка с 

разходи по одобрени проекти по ПРСР преди получаване на междинните и окончателни  

плащания от управляващия орган. 

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета съгласно чл. 

125 от Закона за публичните финанси: 
 

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,  

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и 

няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15. Одобрява размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат  

разплатени от бюджета за 2018 г. и размера на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

- Просрочени задължения от 2017г., които ще бъдат разплатени през 2018г.— 723 472 лв.      

(в т. ч на ВРБ – 7 808 лв) 

- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 20 987 лв. 

 Приема План - график за обслужване на просрочени задължения за 2018 г. (Приложения  

№ №№№25, 25а, 25б, 25в). 

 

16. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в 

размер на (1 511 292лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 149 222 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Региони в растеж" – 887 115 лв./ Приложение 26 б / 

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 347 726 лв)./ Приложение 26в/ 

- по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" — 81 130 лв. 

/Приложение 26г / 

- по Схема за единно плащане на площ (СЕПП) – 20 844 лв./ Приложение 26д / 

- други европейски средства (LADDER и Еразъм +) (ДЕС) – 25 255 лв./Приложение 

26е/ 

17. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2018-2020 г. / Приложение № 27 / 

18. Определя максимален размер на дълга, както следва:  

18.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. - 1 000 000 лв. 

18.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. - 0 лв.  

18.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2018 г. в размер на 1 000 000 лв. 

 

19. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета 

(без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на - 6 854 225 
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лв. 

 

20. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, 

които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на — 8 940 293 лв. 
 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджет 

2018. 

 

22. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските приходи: 

заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка.  

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 
/ Приложенията са неразделна част от решението и са приложена на диск / 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Бюджет 2018 г. на Община Исперих е приет. 

 Желаещи да вземат отношение има ли? 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Благодаря на всички общински съветници, на тези които бяха за приемането и на тези, 

които бяха против. Не съм съгласен с изложените мотиви на г-н Зейти Фераим и г-н Гюнел 

Мюсреф. Упреците, които бяха отправени към общинската администрация същото се отнася 

и за кметовете по населени места. Това се отнася и за Вашите кметове и секретари и нашите 

кметове и секретари. Събираемостта на данъците от града са 87%. Несъбраните данъци са от 

селата. Това са нашите и вашите избиратели. Ето защо не приемам упреците, че общината 

бездейства, че има празни таблици, ние имаме 1 100 000 х.лв. собствени приходи. За 

миналата година всички несъбрани вземания от общински земи и наеми бяха събрани 98%. 

Моето виждане е , че общината добре си върши работата, и не съм съгласен след като в този 

бюджет нямаме средства за проекти, то в предходния бюджет имахме много пари за проекти 

и ето защо ние имаме готови проекти за четири години напред. Една мярка да се отвори и ние 

имаме готовност да входираме проекта, и ако не го направя тогава ни упреквайте, че сме 

нямали проект. Не мога да се съглася с тези твърдения и мисля, че по хубав бюджет от този 

няма как да се направи. Има два проекта по тези пари в капиталовите разходи. Миналата 

година сме направили на осем села по една две улици. Тази година искаме да подобрим 

улиците в града, всички виждате състоянието на пътищата в града. Вината за това състояние 

на пътищата не е само моя. 

 Благодаря. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги аз бих желал да взема отношение. 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми г-н Областен Управител, 

 Увмажаеми колега Юмеров, 
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 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Кметове на кметства, заместник кметове, 

 По традиция всяка година след приемането на бюджета на общината вземам думата за 

да изкажа своето мнение и допълнително, което ми се щеше да видя в бюджета. 

 Да,  това е трудна бюджетна година, трудна беше предходната. По трудна сигурно ще 

е и тази. Средствата в един общински бюджет не са достатъчни. Винаги можем и трябва да се 

желае повече. Аз лично на публичното обсъждане и днес ми се искаше да чуя  малко повече 

за това какви усилия ние, като общински съвет, кметовете  на кметства, общинската 

администрация ще положим за събиране на приходите в общинския бюджет. На нас ни 

трябва силна данъчна кампания. Трябва ни отговорност на всеки един, който участва в 

събирането на тези вземания. 

 Колеги, към 31.12.2017 г. ние имаме несъбрани 1 500 000 лв. Помислете си колко 

много неща можехме  да свършим с тази сума и колко от тях може да бъдат изхарчени за 

капиталови разходи. Това е и наша отговорност и основно отговорност на Кмета на 

общината, общинската администрация и кметовете на кметства. Това трябва да бъдат нашите 

усилия, защото казвам го за сетен път основен закон на икономиката е не да свиваш 

разходите спрямо приходите, а да се опиташ да увеличиш колкото се може повече приходите 

за да можем да разполагаш със средствата които трябва да ги изразходваш. 

 Приоритет на всеки един общински бюджет са заплатите, осигуровките и плащанията 

които са задължителни по закон за удръжки. При внимателен прочит на бюджета става ясно, 

че 80% от него са разходи на делигиращи държавна отговорност, които гарантират 

изпълнението на тези дейности в едно със субсидията, която общината допълва към тези 

държавни дейности. И тук аз не съм съгласен, че няма приоритети. Приоритет е 

образованието, което заедно с Вас ние го изведохме на това ниво миналата година. Да 

осигурим на всички детски градини в града с делигираните бюджети достатъчно средства за 

персонала и достатъчно средства за провеждане на едно качественнно и всеобхватно 

образование в общината, справка 29.12.2017 г. заседание на Общински съвет Исперих, 

Решението с което ние отменихме таксите заедно с вас и поехме тази отговорност в Бюджет 

2018 г. да намерим 127 х.лв. от средствата от общинския бюджет, които ще харчим за 

изхранването на децата по детските градини. 

 За „ МБАЛ – Исперих” – 100 х.лв., кажето го ясно колеги, всички, за гробищния парк 

софтуер за да въведем ред там, за да можем действително да започнем да го поддържаме. Да 

се опитаме да сменим катафалката, която е в окаяно състояние. 

 Аз съм убеден, че кметовете по кметствата по населени места  от Движението за права 

и свободи ясно разбират, че основната цел и приоритет, който хората залагат сами, те вървят 

преди нашите приоритети, които ние мислим, и асфалтирането на града. Да  има проблем, 

наследен, пренаследен, чия отговорност е този проблем не е наша работа, но ние сме длъжни 

да решаваме този проблем. И ако в капиталовите възможностите са за 500 х.лв. разходи за 

асфалтиране на града, то ние имаме и други възможности, кажете г-н Руфад по програма за 

развитие на селските райони около 1 200 х.лв. проекта е готов. Възможност, която заедно ще 

обсъдим за теглене на нов общински дълг, възможност за закупуване на нов компютърен 

томограф, който ние пак ще плащаме със средства на общината за „ МБАЛ – Исперих”, там 

сумата ще бъде около 600 х.лв. Тези неща са важни. Друго, което е направено в Бюджет 

2018г. осигурени са 10%  увеличение за заплатите на общинска администрация. Ако 

ползвахме само изравнителната субсидия ние можехме да увеличим заплатите в този бюджет 

заедно с Вас с около 4,7%, а не както е заложено с ПМС  до 10%,  но ние сме длъжни да го 

направим и аз ви благодаря, че сте го заложили, защото общинските ни служители останаха с 

едни от най-ниските заплати. Как ще поддържаш специалисти и хора които да работят, когато 

не можеш да им платиш нормална заплата. За да задържиш добър специалист, няма как да 

стане ако не му осигуриш добро заплащане, а не минималната работна заплата и да очакваме 

от този специалист работа и то качествено свършена. 
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 За това основната ни задача от тук нататък е задължителна данъчна кампания. 

Сериозна работа на всички кметове на кметства по населени места. Има възможност за 

проекти и за облагородяване на районите. Вчера сме разговаряли с някои от кметовете 

ПУДООС дава възможност на кметовете на кметства да кандидатстват. 

 Да ни е честит Бюджет 2018 г. труден, сериозен, сложен. Да си пожелаем повече 

приходи и изпълнение на  бюджета. Благодаря на общинска администрация  за сериозната 

работа  по Бюджета, която процедура този път извървяхме  в пълен обем, в пълния 

демократичен обем  на процедурата поне през последните 15 години насам. 

 Благодаря. 

 

 Колеги има ли друг желаещ да вземе отношение. 

 Заповядайте г-н Областен Управител. 

 

 Гюнай Хюсмен – Областен Управител на Област Разград. 

 Уважаеми г-н Председател на Общински съвет, 

 Уважаеми г-н Кмет на Община Исперих, 

 Уважаеми заместник Кметове, 

 Уважаеми г-н Председател на Общински съвет Кубрат, 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 Уважаеми Кметове по населени места, общинска администрация, 

 

 Първо искам да поздравя Община Исперих и Общински съвет Исперих за приемане на 

Бюджет 2018г. Виждам, че в Исперих има все още  има здраво мислещи сили, които мислят 

за общината, борят се за общината, ако и да е трудно, ако и да е средствата да не достигат. 

Бюджета ми направи много силно впечатление, като Областен Управител не мога да се 

произнасям за целесъобразността на Вашите решения, аз като Областен Управител се 

произнасям върху законосъобразноста на  Вашите решения, на като човек който е бил и там и 

тук дълги години недейти си мисли, че не наблюдавам Исперих, напротив със всяко едно 

прието решение лично аз се занимавам. Кое ми направи силно впечатление в този бюджет и 

защо ми хареса. Вие увеличавате г-н Председател на Общински съвет с 10%  ФРЗ на 

работниците в община Исперих. За Ваше сведение Областна администрация  успя едва с 4% 

да увеличи своя бюджет в областта на ФРЗ. Това е достатъчен показател за  добрия и 

балансиран бюджет. И още нещо ми направи силно впечатление. Вие вземате забележете 27 

години  даване на социални помощи, какво правихме ние всъщност, давахме на хората готови 

средства и те свикнаха на това и никой не работи. Сега поздравявам това решение в Бюджет 

2018 г. Стига сте давали помощи има достатъчно работни места, няма безработица има 

нежелаещи да работят. Знаете последно осигурихме над 270 работни места в Шише джам  и 

автобусите извозват работниците от домовете им до работното място, със солидни заплати и 

всичко останало. Значи да се намалят приходите това е Ваше предложение. Благодаря Ви г-

жа Митева, много добро предложение, увеличаването с 10 х.лв. това, което колегите казват , 

че не сте прави , като  слабост при озеленяването , непочистването на парковите пространства 

, тези пари да бъдат насочени там, даже и средствата може да бъдат и повече,  за да се 

подобри работата. По отношение на улиците знаем всички, че града потъва от некачествено 

изпълнение на  проекта „ воден цикъл” . Знаете 2005 година всички заедно с  тогавашния 

кмет на община Исперих Адир Решидов открихме чисто нова пречиствателна станция долу в 

Исперих. Нали си спомняте? Бяхме изхарчили 17 х. марки  за този обект по времето на 

Реджеб Феим  този обект беше спрян  и изпълнител беше Сашо Пашев, после ГУСВ. И кое 

наложи само след 10 години всичко това да се срине и да се похарчат още едни 17 милиона. 

Дори да се е увеличило числеността на града, дори да са изразходени тези пари, въпроса е как 

са изразходени и колко по качествено е свършена работата. Вярно е, че и фирмата имаха 

оправдание, че там потъва асфалта защото бързали защото е нямало време, но факт е. 
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Получавам ежедневни сигнали в областна администрация за . Всеки е тръгнал да прави и 

събира подписки и да става велик водач.  

 Приветствам това, че във вашите капиталови разходи е заложено асфалтиране на града 

и селата имат нужда. Това прави добро впечатление г-н Кмет. Сега държавата, Областна 

администрация  по всякакъв начин се опитва да помага не само на Община Исперих, но и на 

всички общини в областа / Кубрат, Завет........./ последно проблема с бездомните кучета е 

голям. Но ако си спомняте миналата година през зимата някой бе умъртвил всички кучета. И 

колеги дайте да видим от къде се появиха само за три месеца 485 бездомни кучета на 

територията на   община Исперих. И това не са малки новородени кучета. Имаме снимков 

материал на едно куче чипирано  с ушна марка от една съседна община. Това е 

документирано и се води досъдебно производство. Важното е, че Областна администрация  

специално съм писал писмо до БАН – София, от където са отпуснати 2 500 бр. Чипове 

безплатно, от които 1500 заделихме за Община Исперих / незнам дали ги получихте г-н Кмет/ 

- отговор от Кмета на община Исперих, че същите са получени. 

 Кметовете по населени места  нека да направят списък на кучетата намиращи се във 

всеки дом, за да се проследи процеса по добре. Вярно в бюджета са отделени средства  за 

безплатно чекиране на кучетата. Това е похвално и това го няма никъдей. Ако успеете заедно 

кметовете по населени места,  администрация  заедно и съветниците да чипирате кучетата на 

територията на Община Исперих, всяко куче ще си знае стопанина и всеки един от нас ще 

знае кой е стопанина на това куче, което е пуснато на пътя и тогава  ще почнем да решаваме 

проблема с бездомните кучета. 

 Имам още много неща да говоря, но не искам да прекалявам. Ще очаквам г-н Кмет на 

община разбрах, че ще свикате общоградско събрание във връзка с подписката и там ще 

искам да присъствам с много ясен и точен доклад  за последните две години. Ще бъда 

абсолютно обективен и ще кажа още много неща. Искам да направя още много неща и ще 

направя необходимото  за пътя за Исперих –Пристое, както и  за още два пътя. Като Областен 

Управител правя всичко възможно  и работя с още по-голямо усърдие за Исперих. 

 Благодаря. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да се изкажат има ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

По тази точка от дневния ред има ли питания, становища от граждани. 

Няма. 
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разни. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 По тази точка от дневния ред невиждам желаещи. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 01.02.2018 година. 

 

 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на 

Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 

 

 

 

 


